
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা কোম্বর্লস ইবর্বেম্বেটিভ পরু্রাে িাস্তিােম্বর্র ভাির্াে 300 বমবলের্ মাবকন র্ 
ডলার অর্ুদার্ অর্ুম্বমাদম্বর্র ঘ াষণা বদম্বেম্বের্  

  
বর্উ ইেকন  পাওোর অথবরটি ঘিাডন  (New York Power Authority Board) 2020-এ উম্বদোগী 
প্রকল্পগুবলর জর্ে প্রাথবমক 30 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার অথনােম্বর্র অর্ুম্বমাদর্ বদম্বেম্বে  

  
এবর কোম্বর্ল কবরম্বডারম্বক প্রধার্ পর্নটর্ ও বিম্বর্াদর্ ঘকন্দ্র বিসাম্বি পরু্রুজ্জীবিত করা এই 

উম্বদোম্বগর উম্বেেে; র্া অথননর্বতক উন্নের্ এিং পবরম্বিেগত বিবতিাপকতাম্বকও িাব়িম্বে তুলম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে দর্উ ই়ের্ন  পাও়োর অ্থদরটি (New York 
Power Authority, NYPA) ঘ ার্ন  অ্ফ ট্রাদিজ পাাঁচ  েমরর তহদ ল পদরর্ল্পর্া অ্র্ুমমাির্ 
র্মরমে র্যামর্লস ইদর্দিম়েটিভ পুর্রা়ে  াস্ত া়েমর্র ভা র্া়ে (Reimagine the Canals Initiative), 
প্রথমম ঘ াদষত গভর্নমরর 2020 ঘিট অ্ফ িযা ঘিট প্রস্তাম , ো পেনটমর্র সম্প্রসারণ, অ্থননর্দতর্ 
দ র্াি এ ং এদর র্যামর্ল র্দরমর্ার  রা র  র্যা হ্রাস র্রমত সহা়েতা র্রম ।  
  
"এদর খাল দর্উই়ের্ন মর্ এর্টি অ্থননর্দতর্ পাও়োর হাউমস রূপান্তদরত র্মর 19তম িতমর্, এ ং 
21তম িতাব্দীমত আ ার খামলর র্দরমর্ার  রা র  ৃদির েন্ত্র দহসাম  র্াজ র্রমত পামর," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই উমিযামগর ফমল আমরা এর্ই সামথ খামলর ঐদতহযমর্ সম্মার্ ঘিখাদি এ ং 
এর্টি উজ্জ্বল ভদ ষযত দর্দিত র্রদে।"  
  
"োরা এর্ই সামথ এদর খামল সম়ে র্াটার্ এ ং প্রা়েিই এর তীর তী  হু সম্প্রিাম়ের র্ামে ভ্রমণ 
র্মরর্, আদম জাদর্ ঘে এই উমিযাগ অ্গ্রগদতর জর্য এর্টি গুরুত্বপূণন পিমেপ," ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর 
কোবথ ঘিাচুল িম্বলর্। "গত 196  ের ধমর খালটি আমামির রামজযর জর্য মজ ুতভাম  গম়ে 
উমেমে, আদম দর্দিত ঘে খালটির ঘসরা সম়ে আসা এখমর্া  াদর্ আমে।"  
  
এো়োও পাাঁচ  েমরর পদরর্ল্পর্ার অ্ংি দহমসম  2020-এ দরইমমদজং ইদর্দিম়েটিভ প্রর্মল্প 30 
দমদল়ের্ মাদর্ন র্ র্লার অ্র্ুমমাির্ ঘি়ে দর্উ ই়ের্ন  পাও়োর অ্থদরটি (NYPA) ঘ ার্ন , ো ঘসচ 
 ৃদি, জলাভূদম পুর্রুিার এ ং দ মর্াির্মূলর্ মাে ধরার সুমোগ  ৃদির লমেয র্াজ র্রম ।  
  
ঘে প্রর্ল্পগুদল প্রাথদমর্ অ্থনা়েমর্ আগাম  ঘসগুদলর মমধয রম়েমে:  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2D29th-2Dproposal-2D2020-2Dstate-2Dstate-2D300-2Dmillion-2Dplan-2Dreimagine-2Diconic-2Derie&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=5QYB7iAMw1tmZdbuLcMEHtZN6HRh1S9rPmRcYjjUeNQ&s=Fe5Kn1BrTZxdr8juJkipMUi32w3e5isrGShZsfLmSzE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2D29th-2Dproposal-2D2020-2Dstate-2Dstate-2D300-2Dmillion-2Dplan-2Dreimagine-2Diconic-2Derie&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=5QYB7iAMw1tmZdbuLcMEHtZN6HRh1S9rPmRcYjjUeNQ&s=Fe5Kn1BrTZxdr8juJkipMUi32w3e5isrGShZsfLmSzE&e=


 

 

  
সংর্ুক্ত কবমউবর্টি: এই "ব্ল্যার্মপাটন  লুপ (Brockport Loop)" প্রর্ল্প মর্মরা র্াউদিমত ব্ল্যার্মপামটন র 
ঘিট ইউদর্ভাদসনটি অ্ফ দর্উ ই়ের্ন  (SUNY) র্মলজমর্ সংেুক্ত র্রম  এম্পা়োর ঘিট ঘট্রইল 
(Empire State Trail) এ ং এই দভমলজ অ্ফ ব্ল্যার্মপাটন মর্ এই মাধযমম রূপান্তর 
র্রম  এর্টি খামলর গার্ন -ঘগইট ঘথমর্ পথচারীমির দিজ ও ওভারলুমর্  
  
"আইকবর্ক অিকাঠাম্বমা" উদর্াপর্: দমথদি়ে, জল-চাদলত খামলর "চলমার্  াাঁমধ" আমলার্সজ্জা - 
প্রাথদমর্ভাম  আমািারর্ামম এ ং র্ার্ামজাহাদর মমহার্ ভযাদলমত - খামলর ঐদতহয এ ং ইদতহাস 
উিোপর্ র্রার জর্য  
  
র্তুর্ িেিিাম্বরর জর্ে বেল্প বিষেক সম্পবি খাপ খাওোম্বর্া: দ জ়েী দ জ়েী র্যামর্লস ইদর্দিম়েটিভ 
পুর্রা়ে  াস্ত া়েমর্র ভা র্া়ে প্রদতমোগীতার, এর্টি র্যার্ালসাইর্ পমর্ট এলার্া র্রা হম , মযাদর্সর্ 
র্াউদির দ্বারা উন্নদত র্রা ঘেখামর্ পূম নর দিল্প সম্পদি র্যার্ামিাটা়ে  রা র প্রাক্তর্ এদর খাল - 
ঘিখামি এর্টি মমর্ল 21তম িতমর্র খামলর পামি জী র্োপমর্র।  
  
জলীে বিম্বর্াদম্বর্র সম্প্রসারণ: এর্টি র্তুর্ ঘহা়োইটও়োটার ঘর্দিমর্ির্, র্া়েগুা ঘলমর্র উির 
দিমর্র ঘিষাংমি ঘসমর্র্া ফলমসর র্ামের, অ্ঞ্চমল ইমর্া-টুযদরজম এ ং ক্রী়ো িিনর্াথীমির  ৃদি 
র্রমত।  
  
গন্তিে এলাকার আিাসর্গুম্বলার উন্নের্: ঐদতহাদসর্ গাই পার্ন  মমর্ার, অ্ দিত এই মমহার্ 
র্িীমত আমািারর্ামম, পরু্রুজ্জী ীত হম  আদতমথ়েতা এ ং দ মর্ািমর্র গন্ত য দহমসম । এর্টি 
পথচারী ঘসতু জমু়ে দর্দমনত এর্টি খামলর  াাঁমধ উপলভযতা দিম  জমর্য এই এম্পা়োর ঘিট 
ঘট্রইমল অ্ দিত দ পরীত পামি র্িীর।  
  
NYPA দর্উ ই়ের্ন  ঘিট র্যামর্ল র্মপনামরির্ (New York State Canal Corporation) এ ং 
524-মাইমলর রামজযর খাল  য িামর্ সহা়ের্ দহসাম  পদরচালর্া র্মর।  
  
NYPA এর ঘচোরমোর্ জর্ আর. ঘকাম্বেলম্বমল িম্বলর্, "এই লেণী়ে িী নমম়োিী দ দর্ম়োগ NYPA-
ঘর্ এদর খাল র্দরমর্ার পেনটর্ এ ং দ মর্ািমর্র প্রধার্ গন্ত য দহসাম  তার সমূ্পণন সম্ভা র্া উপলব্ধ 
র্রমত এ ং খাল সম্প্রিাম়ের অ্থনর্ীদতমর্ আরও ঘজারিার র্রমত সেম র্মর। দরইমাদজর্ র্যামর্লস 
ইদর্দিম়েটিমভর মাধযমম আমরা দর্উ ই়েমর্ন র উৎরৃ্ষ্ট জলপমথর জর্য আরও প্রাসদির্ এ ং প্রাণ ন্ত 
ভদ ষযত দর্দিত র্রদে।"  
  
NYPA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "দরমাইদজর্ িযা 
র্যার্ালস উমিযাগটি খাল  রা র সম্প্রিাম়ের এর্টি দ দর্ম়োগ ো উতরৃ্ষ্ট অ্ র্াোমমাগত সৃজর্িীল 
র্তুর্  য হারগুদলমর্ সামমর্ আর্ম । আমরা, আমামির সম্প্রিাম়ের অ্ংিীিারমির সামথ, খালগুদল 
পুর্দর্নমনাণ র্রদে তা দর্দিত র্রার জর্য ঘে তারা ভদ ষযত প্রজমের জর্য এর্ইসামথ দিদতিাপর্ 
এ ং আদথনর্ভাম  ঘটর্সই হম ।"  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.canals.ny.gov_reimagine_The-5FBrockport-5FLoop.jpg&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=5QYB7iAMw1tmZdbuLcMEHtZN6HRh1S9rPmRcYjjUeNQ&s=kAAAyVNjXuN4y_6Jl5raKTLhlo9ISckhcq-AnKqbxoY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.canals.ny.gov_reimagine_Interactive-2CHydro-2DPowered-5FIllumination-5FOnBridge.jpg&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=5QYB7iAMw1tmZdbuLcMEHtZN6HRh1S9rPmRcYjjUeNQ&s=_qeeD-Fj5vdBwYVEK_3T2NeoDh72SZFvJtc8S8AjdZA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.canals.ny.gov_reimagine_Interactive-2CHydro-2DPowered-5FIllumination-5FBirdsEyeView.jpg&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=5QYB7iAMw1tmZdbuLcMEHtZN6HRh1S9rPmRcYjjUeNQ&s=Ii--RToYwAnEm0C0Y_lli1OJtRr_2pG1ZOnYDpYinng&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.canals.ny.gov_reimagine_A-5FCanalside-5FPocket-5FNeighborhood.jpg&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=5QYB7iAMw1tmZdbuLcMEHtZN6HRh1S9rPmRcYjjUeNQ&s=stfq6yJI-S0CVdEZLLvdmKliGQ2A0nbpFUzLNxWV77U&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.canals.ny.gov_reimagine_A-5FNew-5FWhitewater-5FDestination.jpg&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=5QYB7iAMw1tmZdbuLcMEHtZN6HRh1S9rPmRcYjjUeNQ&s=2qrIXvP-3aAjXo1V8iUHvSMmr7Y110Dctkj6cIce4q0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.canals.ny.gov_reimagine_A-5FHospitality-5FDestination.jpg&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=5QYB7iAMw1tmZdbuLcMEHtZN6HRh1S9rPmRcYjjUeNQ&s=HMWNHlrIeN5THZL4qpvhrbSy8BP0GmSMuOOOADuhZaI&e=


 

 

  
বর্উ ইেকন  ঘেট কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র পবরচালক ব্রাোর্ ইউ. স্ট্রাটর্ িম্বলর্, "খালগুমলা দর্ম়ে 
পুর্রা়ে ভা র্ার গভর্নর কুউমমার পদরর্ল্পর্া খাল র্দরমর্ামর র্তুর্ িদক্ত, উৎসাহ এ ং অ্থননর্দতর্ 
উন্নদত আর্ম । এই র্তুর্ উমিযামগর জর্য অ্থনা়ের্ অ্র্ুমমািমর্র জর্য আজমর্র ঘ ামর্ন র পিমেপটি 
খাল র্মপনামরির্ এ ং সম্প্রিাম়ের জর্য এর্টি ইদত াচর্ পিমেপ ো আমরা এই ঘপ্রাগ্রামগুদলমর্ 
 াস্তম  রূপ ঘিও়োর জর্য ো দর্ম়ে আমরা এত দর্দ ়েভাম  র্াজ র্র । আমরা শুরু র্রমত 
আগ্রহী।"  
  
িার্ী়ে জর্মগাষ্ঠীর অ্ংিীিারমির সহমোদগতা়ে প্রর্ল্পগুদলর র্র্িা এ ং দ র্াি র্মর প্রদতটি প্রর্মল্পর 
দ িি এ ং  য়ে চূ়োন্ত র্রা হম । দরভা া ঘথমর্ পণূনাি দরমপাটন , রাজযপামলর র্ামে সুপাদরি ঘপি 
র্রার জর্য গঠিত খাল টাস্ক ঘফাসন এখামর্ প়ো োম ।  
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